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سریزی ،ع ،.و قوید  ،م .6932 .تأثیر نهادههای کیفی کن ر نشده بر کارایی مزارع زعفران (مطالعه موردی شهرس ان قا ن) .زراعوت
و فناوری زعفران.989-936 :)9(6 ،
چکیده
با توجه به اهمیت محصو زعفران در شهرس ان قا ن سعی شده است به تاًثیر و کاربرد عوامل کیفی کن ر نشده در تعیوین کوارایی
مزارع زعفران شهرس ان قا ن توجه شود .از اینرو دادههای مورد اس فاده شامل  629بهرهبردار محصوالت زراعی شهرسو ان قوا ن در سوا
 6931-6939بود که از طریق روش نمونهییری طبقهای تصادفی جم آوری و پرسشنامه مربوط تکمیل شد .در این تحقیق از مد های یك
مرحله ای بانکر و موری و مد سه مرحلهای جدید ( )Newدر برآورد کارایی بهکار یرف ه شد .ن ایج تحقیق نشان میدهد که مقودار کوارایی
مقیاس با مقدار  1/87بیش رین میانگین را نشان میدهد .همچنین مقدار کارایی فنی با بازده م ذیر و ثابت نسبت بوه مقیواس مقودار  1/67و
 1/91را نشان داد و این مفهوم را میرساند که مزارع نمونه از لحاظ کارایی فنی با بازده م ذیر و ثابت نسوبت بوه مقیواس بوه ترتیوب دارای
پ انسیل  %98و  %91در مقدار نهادهها میباشد و میتوانند نهادههای مورد اس فاده را بدون کاهش در تولید محصو کاهش دهند .همچنین
مقادیر کارایی مد بانکر و موری (مد بدون در نظریرف ن عوامل کیفی) تفاوتی را نسبت به مد جدید (با در نظر یورف ن عوامول کیفوی)
نشان نداد لذا به نظر میرسد نقش مقیاس فعالیت تنها در مفاهیم کارایی مقیاس و نوع بازده نسبت به مقیاس م بلور نمویشوود بلکوه دارای
ارتباطی با کارایی فنی نیز میباشد لذا انجام مطالعات تکمیلی با تمرکز بر روی مساعدتهای مقیاس فعالیت مطلوب خواهد بود.
کلمات کلیدی :زعفران ،تحلیل پوششی دادهها ،قا ن ،کارایی ،نهادههای کن ر نشده.

 - 6عضو هیات علمی یروه اق صاد کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل.
 - 7دانشجوی دک ری اق صاد کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل
(* -نویسنده مسئو )a.sargazi66@gmail.com :
10.22048/jsat.2017.72002.1209
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مقدمه

کیفی همچون کارشناس ناظر و تیم اج ماعی ،آموزش ،مالکیوت

زعفران بهعنوان یکی از یرانترین محصو کشاورزی و دارویی

و تحصیالت در نظر یرف ه میشود.

جهان جایگاه ویژهای در بین محصوالت صنع ی و صادراتی ایران

در زمینه تحلیل پوششی دادهها و کوارایی ،مطالعوات فراوانوی در

دارد .در حا حاضر ایران بزرگتورین تولیدکننوده و صوادرکننده

خارج و داخل کشور انجام شده است از آن جمله:

زعفران در جهان است و بیش از  39درصود تولیود جهوانی ایون

سریزی و صبوحی ( )Sargazi & Sabouhi, 2011بوا اسو فاده از

محصو یرانبها به ایران اخ صاص دارد ( .)Mousavi, 2001در

روش تحلیل پوششی دادهها به برآورد مقدار آب اضافی اسو فاده

ایران اهمیت زعفران کاری از جنبههای یونایون نظیر بهرهوری

شووده در آبیوواری واحوودهای یلخانووهای در دو بخووش منطقووهی

باالی آب در مقایسوه بوا سوایر محصووالت کشواورزی ،اشو ذا

سیس ان پرداخ ند .ن ایج بیانگر آن بود کوه میوانگین مقوادیر آب

روس اییان و جلوییری از مهاجرت آنها ،درآمدزایی آن نسبت به

اضافی اس فاده شده در واحدها با توجه به کارایی فنوی بوا بوازده

سایر محصوالت کشاورزی ،همچنین از لحواظ توسوعه صوادرات

ثابت و م ذیر نسبت به مقیواس و کوارایی مقیواس بوهترتیوب در

غیرنف ی با توجه به سیاست دولوت مبنوی بور افوزایش صوادرات

بخش شویبآب  1/2 ،69/7و  67/6م رمکعوب و نیوز در بخوش

غیرنف ی قابل بررسی است این امر میطلبد تا تحقیقات بیش ری

مرکزی  2/1 ،76/9و  71/3م رمکعب برآورد یردید .با توجوه بوه

در مورد اهمیت تولیود ییواه زعفوران صوورت

ییورد ( Moayedi

ن ایج بهدست آمده مقوادیر آب اضوافی اسو فاده شوده و کواهش

 .)Shahraki et al., 2010از اینرو در میان محصوالت مخ لو

پ انسیل آب در واحدهای یلخانهای بخوش مرکوزی نسوبت بوه

تولیدی در بخش کشاورزی ایران ،زعفران جزء محصوالت خاص

بخش شیبآب بیش ر بود.

کشور ما بهشمار و بوا توجوه بوه قیموت بواالی آن در صوادرات

دهقوانی و همکواران ( )Dehghani et al., 2007بوه توسوعه بور

غیرنف وی جایگواه ویوژهای را بوه خوود اخ صواص مویدهود

زراعتهای یلخانه در کشور ،موروری برکوارایی مصور آب در

 .)Arsalanbod.,مرکووز عمووده تولیوود زعفووران کشووور،

آنهووا و نیووز شناسووایی مسووا ل و مشووکالت آنهووا در راس و ای

اس انهای خراسان رضووی و جنووبی بوا تولیود حودود  621تون

مدیریت آبیاری و بهبود بهرهوری آب پرداخ ه و شاخص کوارایی

زعفران و سهم  29/9درصدی از تولید کشور میباشد؛ اما وجوود

مصر آب تولیدات یلخانهای کشور در مقایسه بوا کشوورهوای

مسا ل و مشکالت پیش روی زعفران کواران در زمینوه تولیود و

پیشرو در این صنعت نظیر هلند و ح ی کشورهای در حا رشود

بهرهوری باعث یردیده ،بهرغم کیفیوت مرغووب ایون محصوو

منطقه نظیر ترکیه و مصر پایین بوده و به هویچ وجوه رضوایت-

نسبت به تولیدات کشورهای خارجی از وضعیت مناسبی برخوردار

بخش نیست.

نبوده است ( .)Dehghani et al., 2007لذا ،با توجه بوه اهمیوت

پاکروان و همکاران ( )Pakravan et al., 2009در مطالعوه ای بوا

مسئله این نیاز احساس شده که با مطالعهای جام  ،کارایی فنوی،

عنوان تعیین کارایی برای تولیدکنندیان کلزا در شهرس ان ساری

تأثیر عوامل کیفی کن ر نشده در شهرس ان مورد بررسوی قورار

به این ن یجه رسیدند که میانگین کاراییهای فنوی ،تخصیصوی،

ییرد مطالعه مورد نظر از این لحاظ نسوبت بوه سوایر مطالعوات،

اق صادی و مقیاس بهرهبرداران کلزا در منطقه بوه ترتیوب ،81/2

جدید میباشد که به بررسی مد جدید بررسی کارایی که عوامل

 16/9 ،98و  69/22درصد است .بیشترین اس فادهی نابهینوه از

(2005

نهادهها مربوط به سموم با  13/93درصد ناکارایی در اسو فاده از
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این نهاده میباشد .کم رین اندازهی ناکارایی در تخصیص منواب

مد زیر را پیشنهاد دادند.

برای تولید کلزا نیز مربوط به نهادههای بذر و ماشینآالت موی-
باشد.
تانگ (2010

 )Tung,کارایی فنی مزارع لیگوو در اسو ان کاموا و

وی نام را با اس فاده از روش تحلیل پوششی دادهها و روش سووپر
کارایی فرض ورودی-محور (نهادهیرا) محاسبه کردند .م ذیرهای
ورودی مساحت اس خر ،تجربه ،نوع میگو ،تراکم کخیورهسوازی و
سطح آیاهی پرورشدهندیان و م ذیر خروجی میزان تولید است.
فریجا و همکاران ( )Ferija et al., 2010کارایی مصور آب در

K= 1,…,s

یلخانههای تونس و عوامل موؤثر بور آن را بوا اسو فاده از روش

i=1,…,M

تحلیل پوششی دادهها بررسی کردند .ن ایج نشان داد که میانگین

, R.. 1,= r

کارایی آب در شرای بازده ثابت و م ذیر نسبت بوه مقیواس بوه-

مد پیشنهاد شده توس بانکر و موری بر اساس روش برناموه-

ترتیب  17و  97درصد است .همچنین آموزش و سورمایهیوذاری

ریزی خطی برای ارزیابی کارایی با توجه به عوامل کن ر نشده،

در اس فاده از فنآوری آبیاری اثر مثبت و اندازه زمین اثر منفی بر

یك مد یك مرحلهای با فرض اینکه  xمقودار عوامول کن ور

کارایی دارد.

شده  ،نمایانیر مقیاس کارایی z ،عوامل کن ر نشده مزرعه و
 ∑λ=6بازدهی م ذیر نسبت به مقیاس را نشان مویدهود .ایون

مواد و روشها

مد به دلیل تفاوت قا ل نشدن بین عوامل کن ر شده و کن ر

روش نمونهییری مطالعه حاضر طبقهای تصادفی میباشد .پوس

نشده کیفی و در نظر یرف ن فرض تحدب توس مد های دیگر

از تعیین حجم نمونه ،نمونههوا بوه روش نمونوهییوری طبقوهای

مورد ان قاد قرار یرفت (.)Banker & Murray, 1986

تصادفی صورت مویپوذیرد؛ بنوابراین در ایون پوژوهش از روش
نمونهییری طبقه ای تصادفی نمونهییری به عمل آمد که حجوم

مدل جدید با استفاده از نهادههای کیفی کنترل نشده

نمونه آماری بور اسواس جودو موریوان  629نفور بورای سوا

در این مد که بین عوامل کن ر شده و کن ور نشوده تفواوت

 6931-6939تعیین شد.

وجود دارد و مد سه مرحلهای بهکار برده شده در مطالعه حاضر

در این قسمت به معرفوی دو مود بوانکر و مووری و جدیود 6در

میباشد شامل سه مرحله زیر است.

ارتباط با عوامل کن ر نشده پرداخ ه شده است.

ال ) در مرحله او این مد عوامل کیفی کن ر نشوده در نظور
یرف ه نمیشود و بهصورت رابطوه 7

مدل بانکر و موری

.)Sarris, 2004

بانکر و موری ( ،)Banker & Murray, 1986بوا در نظور یورف ن
یك مد برای ارزیابی کارایی با توجه به عوامول کن ور نشوده
1 . New

مویباشود ( & Karagianni
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بهدست آمده از مرحله او مطابق رابطه  7و
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مقادیر بوهدسوت

آمووده از مرحلووه دوم موود جدیوود مطووابق رابطووه  9موویباشوود
(.)Karagianni & Sarris, 2004
()1
نتایج و بحث
همانطور که پیش تر نیوز عنووان شود مفهووم کوارایی از جملوه
مهمترین ابزار در تحلیل شرای تولید واحدهای اق صادی اسوت.
انواع کارایی که در اینجا بررسی شده است شامل کارایی فنوی و
مقیاس میباشد .کارایی فنی نشاندهنده توانایی واحود در جهوت
دست یابی به حداکثر بازده ممکن از مناب مورد اس فاده و کارایی
 ترکیب خطی از بنگاهها برای مقایسه با بنگاههای دیگور ،در

مقیاس نیز به مقایسه بهره برداران از نظر در اخ یار داش ن انودازه

صورتی که  Jنشان دهنده تعداد بنگاه و  نشوان دهنوده کوارایی

فعالیت مطلوب می پردازد .الزم به ککر است که کارایی فنی خود

مورد نظر باشد .در این مرحله از مود جدیود z ،در نظور یرف وه

شامل دو جز کارایی مقیاس و کارایی فنی خالص میباشد.

نمیشود.

در این بخش ن ایج بهدست آموده از دو مود بوانکر و مووری و

()9

جدید توضیح داده شده در باال موورد بحوث قورار یرف وه اسوت.

جدو  6که در کیل آورده شده است برخوی از دادههوای جمو -
آوری شده را نشان میدهد که بوهطوور میوانگین  7/68هک وار
زمین در سا به زیر کشت میرود و میانگین بذر ،کود و نیوروی
کار به ترتیب  633 ،1/92و  69کیلو میباشد .همچنین دادههای
کیفی مورد اس فاده شوامل م ذیورهوای کارشوناس نواظر و تویم
اج ماعی ،آموزش ،مالکیت و تحصیالت میباشود کوه بیوانگر دو
یروه است که هر یك از مقادیر  1و  6را اخ یار میکند که همراه
ب) تفاوت در مرحله دوم از مد ککر شده با فرض وجوود بوازده

با سایر دادههای جم آوری شده در جدو  6آورده شده است.

م ذیر نسبت به مقیاس با مرحله او در ایون اسوت کوه در ایون

جدو  7ن ایج کارایی را با اس فاده از روش یك مرحلهای بانکر و

مرحله عوامل  zدر نظر یرف ه میشود و مقادیر  بهدست آموده

موری نشان میدهد .با توجه به جدو مشاهده میشود که مقدار

از مرحله او برای هر بنگاه (مزرعه) بهعنووان مقوادیر م ذیور در

کارایی فنی با بازده م ذیر نسبت به مقیاس بیش رین میوانگین را

مرحله دوم ،مطابق رابطه  9واردشدهاند.

نشان میدهد و حواکی از آن اسوت کوه موزارع نمونوه از لحواظ

ج) مرحله سوم مقوادیر  DEAو آخورین مرحلوه از ایون مود را

کارایی فنی دارای پ انسیل  %76در مقدار نهوادههوا مویباشود و

مطابق رابطه  1نشوان مویدهود کوه در ایون رابطوه  ، مقوادیر

میتوانند نهادههوای موورد اسو فاده را بودون کواهش در تولیود
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محصو کاهش دهند .کارایی مقیاس در جدو  7مقدار  1/62را

ثابت نسبت به مقیاس به ترتیب دارای پ انسویل  %98و  %91در

نشان میدهد که از تقسیم کارایی فنوی ثابوت بوه کوارایی فنوی

مقدار نهادهها میباشد و میتوانند نهوادههوای موورد اسو فاده را

م ذیر نسبت به مقیاس بهدست آمده است .همچنین کارایی فنوی

بدون کاهش در تولید محصو کاهش دهند.

با بازده ثابت نسبت به مقیاس کم رین مقدار میوانگین را نشوان

در جدو  1مقادیر تحلیل پوششی دادهها ( )DEAمرحله سوم از

میدهد.

مد سه مرحله ای نیو را نشان میدهد .همانطور که در جودو

در جدو  9میزان انواع کارایی را بدون در نظور یورف ن عوامول

 1نشان داده شده است مقدار تحلیل پوششوی دادههوای ()DEA

کیفی کن ر نشده نشان میدهد که همان مرحله یوك از مود

بهدست آمده از مرحله سوم مد جدید با مرحله او آن تفواوتی

جدید میباشد که خالصه آن در جدو  9نشان داده شده اسوت.

ندارد و این نشان از این دارد که در این مد مقدار عوامل کیفی

با توجه به جدو مقدار کارایی مقیاس بیش رین میانگین را نشان

کن ر نشده تأثیر معنیداری بر کارایی نداش ند و این ن یجوه بوا

میدهد .همچنین مقدار کارایی فنی با بازده م ذیر و ثابت نسوبت

اس فاده از تخموین مود ریرسویونی توبیوت کوه بوا اسو فاده از

به مقیاس مقدار  1/67و  1/91رانشان میدهد و ایون مفهووم را

نرمافزار  Eviews 7انجام یرفت بهدست آمد که در بخش بعدی

میرساند که مزارع نمونه از لحاظ کارایی فنی بوا بوازده م ذیور و

به آن پرداخ ه شده است.

جدول  -1دادههای مربوط به داده و ستاده نمونه
Table 1- Inputs and output in sample

داده

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

میانگین

Minimum
0.5

Maximum
5.5

Standard deviation
2.02

Mean
2.18

زمین )Land (ha

1.6

6

1.24

4.57

بذر )Seed (Kg

25

340

90.9

199

کود )Fertilizer (Kg

3

21

1.24

13

نیروی کار

0

1

0.41

0.21

0

4

03

0.18

0

1

0.46

0.69

0

1

0.45

0.70

Data

دادههای کمی
Quantitative data

)Labor (Person

کارشناس ناظر
)Supervisors (Person

آموزش
)Education (Hours

دادههای کیفی

مالکیت

Qualitative data

Ownership

تحصیالت
Education

جدول  -2خالصه نتایج میزان انواع کاراییهای نمونه مدل BM
Table 2- Results summary of efficiency types in BM Model

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

میانگین

انواع کارایی

Minimum

Maximum

Standard deviation

Average

Types of efficiency

0.06

1

0.21

0.53

کارایی فنی با بازده ثابت نسبت به مقیاس

0.4

1

0.02

0.79

0.17

1

1.04

0.67

Technical efficiency with constant returns to scale

کارایی فنی با بازده م ذیر نسبت به مقیاس
Technical efficiency with variable returns to scale

کارایی مقیاس
Scale efficiency
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جدول  -3خالصه نتایج میزان انواع کاراییهای نمونه مدل جدید
Table 3- Results summary of efficiency types in New Model

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

میانگین

انواع کارایی

Minimum

Maximum

Standard deviation

Mean

Types of efficiency

0.06

1

0.20

0.50

کارایی فنی با بازده ثابت نسبت به مقیاس

0.20

1

0.17

0.62

0.34

1

0.13

0.82

Technical efficiency with constant returns to scale

کارایی فنی با بازده م ذیر نسبت به مقیاس
Technical efficiency with variable returns to scale

کارایی مقیاس
Scale efficiency

جدول  -9خالصه نتایج میزان انواع کاراییهای نمونه مدل جدید
)Table 4- Results summary of efficiency types in New Model (step 3

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

میانگین

انواع کارایی

Minimum

Maximum

Standard deviation

Mean

Types of efficiency

0.06

1

0.20

0.50

0.20

1

0.17

0.62

0.34

1

0.13

0.82

کارایی فنی با بازده ثابت نسبت به مقیاس
Technical efficiency with constant returns to
scale

کارایی فنی با بازده م ذیر نسبت به مقیاس
Technical efficiency with variable returns to
scale

کارایی مقیاس
Scale efficiency

بعد از بهدست آوردن مقادیر کاراییها بوا اسو فاده از مود هوای

رابطه منفی و معنیداری را با کارایی مطابق شکل  7نشوان داد.

شرح دادهشده در باال مقادیر کارایی بهدست آمده از مد جدید را

رابطه منفی و معنیدار سطح زیر کشوت را مویتووان ایونیونوه

بروی م ذیرهای نظیر سطح زیور کشوت ،مشواغل جوانبی ،سون

تفسیر کرد که معموالً هر چوه سوطح زیور کشوت بواالتر باشود،

کشاورز و عوامل کیفی بکار برده شده در جدو  6در این مطالعه

عملکرد در هک ار کاهش مییابد و دلیول دیگور آن را مویتووان

ریرس شد که ن ایج با توجه به جدو  9نشان از رابطه منفوی و

این یونه تفسیر کرد که کشاورزانی که در این شهرس ان از سطح

معنیدار بودن دو عامل سطح زیر کشت و سن کشواورز داشوت.

زیر کشت باالتری برخوردار هسو ند بوه دلیول اینکوه معمووالً از

رابطه منفی و معنیدار سن کشاورز با کاراییشان مطابق شکل 6

لحاظ اق صادی در سطح باالتری برخوردار هس ند و نیاز کم وری

را میتوان اینیونه تفسیر کرد که با باال رف ن سون کشواورز بوه

به درآمد حاصل از کشاورزی دارند لوذا کوارایی آنهوا مویتوانود

دلیل ناتوانی و اس فاده نکردن از تمام توان جسمی و مهارتشوان

نسبت به کشاورزانی که درآمد آن ها از بخش کشواورزی توأمین

معموالً کارایی مزارعشان کم ر خواهد شد در ن یجه رابطه منفوی

میشود کم ر باشد.

و معنیدار را نشان میدهد .همچنین عامول سوطح زیور کشوت
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 نتایج مدل توبیت-5 جدول
Table 5- Results of Tobit Model

متغیر

ضرایب

آمارهT

احتمال

Variable

Coefficients

T test

probability

Fixed

0.15

5.5

0.00

سن کشاورز

-0.022**

2.81

0.002

-0.014***

2.01

0.014

ثابت

Age

سطح زیر کشت
Area under cultivation

R 2 =0.76
. درصد9  معنیداری در سطح:** ، درصد6  معنیداری در سطح:*
* show significance in levels of 1 percent. ** show significance in levels of 5 percent

 رابطه بین کارایی و سن کشاورز-1 شکل
Figure 1- The relationship between efficiency and farmer age.

 رابطه بین کارایی و سطح زیر کشت-2 شکل
Figure 2- The relationship between efficiency and area under cultivation.
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نتیجهگیری

بسیار باالست با توجه به ن ایج تحقیق ،از مقایسه مود بوانکر و

نقش افزایش کارایی را شاید ب وان به صورت مکملوی مناسوب و

موری ( )BMو مد جدید مطابق جدو  7و  9میتووان ن یجوه

بادوام برای مجموعه سیاستهایی که تولیدات داخلی را تشوویق

یرفت که مقدار انواع کارایی در مود بوانکر و مووری ( )BMدر

می کند در نظر یرفت .کوارایی عامول بسویار مهموی در رشود و

کل از مقدار کاراییهای مد جدیود بیشو ر مویباشود کوه ایون

بهرهوری مناب تولید بهویژه در کشورهای در حا توسعه اسوت.

میتواند به علت تفاوت قا ل نشودن مود بوانکر و مووری بوین

این کشورها از یك طر با کمبود مناب و فرصتهوای محودود

عوامل کن ر شده ( )xو عوامل کن ر نشده ( )Zباشود .تفواوت

جهت توسعه و پذیرش تکنولوژیهای به ر مواجهانود و از طور

در نظر نگرف ن بین عوامل موجب میشود که مقادیر کاراییهای

دیگر از تکنولوژیهای موجود هم بهطور کارا اس فاده نمیکننود.

هر مزرعه را باالتر از مقدار واقعویشوان نشوان دهنود .بنوابراین

در کشور ایران نیز وضعیت تولید بخش کشاورزی به نحوی است

پیشنهاد میشود که برای بهدست آوردن کاراییهای بنگواههوای

کووه از مجموووع ظرفیووتهووای تولیوودی و امکانووات بووالقوه آن

مورد نظر ،عوامل کن ر نشده و همچنین عوامل محیطی موؤثر

بهرهییری کامل صورت نمیپوذیرد .بنوابراین هور مطالعوهای در

در نظر یرف ه شود .همچنین در بخش آخر ،ن وایج مود توبیوت

مورد عدم کارایی در تولیود محصووالت کشواورزی و توالش در

همانطور که ککر شد نشان از رابطه منفی کارایی با سن کشاورز

جهت بهبود کارایی و اس فاده بهینه از منواب  ،بهورهوری عوامول

و سطح زیر کشت داشت .دانش مدیریت اق صادی بهرهبرداران از

تولید در کشاورزی را افزایش خواهد داد بنابراین تعیین کوارایی و

طریق بریزاری دورههای آموزشی آشنایی با مفاهیم اق صاد تولید

بهوورهوری کشوواورزان م ویتوانوود در تجزیووه وتحلیوول مجموعووه

و مدیریت مزارع افزایش یابد - .بهطور کلی از میان سه کوارایی

سیاست های بکار رف ه در زمینه کشاورزی بسیار سوودمند باشود.

فنی ،تخصیصی و مقیاس عمده تفواوت میوان بهورهبورداران بوه

بهطورکلی با توجه به شناخت امکانات و محدودیتهوای موجوود

کارایی تخصیصی مربوط میشود لذا الزم است دانوش مودیریت

در بخش کشاورزی ایران ،شاید ب ووان یفوت کوه مناسوبتورین

اق صادی بهورهبورداران از طریوق بریوزاری دورههوای آموزشوی

راهحل و راهکار برای افوزایش تولیود و درآمود کشواورزان از راه

آشنایی با مفاهیم اق صاد تولید و مدیریت مزارع افزایش یابد.

بهکارییری درست و مطلوب عوامل تولید موجود ،بهبود کارایی و

به نظر میرسد نقش مقیواس فعالیوت تنهوا در مفواهیم کوارایی

بهره وری عوامل از طریق مدیریت درست به حداکثر تولید دست

مقیاس و نوع بازده نسبت به مقیاس م بلور نمیشود بلکوه دارای

پیدا کرد .الزم به ککور اسوت کوه اسو ان خراسوان و بخصووص

ارتباطی با کارایی فنی نیز می باشد لذا انجام مطالعات تکمیلی بوا

شهرس ان قا ن ،توانایی باالیی در تولیود زعفوران دارا مویباشود

تمرکز بر روی مساعدتهای مقیاس فعالیت مطلوب خواهد بود.

به طوری که سطح زیر کشت این محصوو در اسو ان خراسوان
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Abstract
The purpose of this paper is the impact of uncontrolled quality factors on the efficiency of
saffron farms in the Qaen County. In this paper, we tried to study the impact of uncontrolled
quality factors on the efficiency of saffron farms considering the importance of saffron in Qaen
County. Information and data is collected through completion of 173 questionnaires in years
2015-16. The results of the research show that the efficiency of the scale with the value of 0.82
represents the highest mean. Also, the technical efficiency with constant and constant returns to
the scale of 0.62 and 0.50 showed that the sample farms in terms of technical efficiency with
variable and constant efficiency versus the scale have a potential of 38% and 50% in the
amount of inputs and can reduce the inputs used without decreasing the production of the
product. Also, the performance values of the Bunker and Murray models (the model without
considering the qualitative factors) did not show any difference compared with the new model
(considering qualitative factors). Therefore, it seems that the role of activity scale does not
appear only in the concepts of scale efficiency and type of return to scale, but it also has a
relationship with technical efficiency. Thereby, doing complementary studies will focus on the
activities of the scale.
Keywords: Saffron, Uncontrolled inputs, Data Envelopment Analysis, Performance, Qaen
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